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BESTYRELSESMØDE I EVIGHEDEN.

Der igen tale om en samling sørgmuntre digte af en forfatter, hvis vid og folkelighed tåler sammenligning
med en Benny Andersen.

Poulsens seneste digtsamling udkom - som den første i Danmark -udelukkende som e-bog, hvilket vakte en
del opsigt og debat. Lars Bukdahl og andre reaktionære kritikere måtte finde lugtesaltet frem.

Måske er det inspireret heraf, at et af de ny digte lyder:

Der er digte,
som kan minde om reolsystemer,
dem, man bringer hjem fra Ikea
og bruger en menneskealder

på at få samlet.

Når det endelig er sket,
er bogen gået over i historien

og deler skæbne med
papyrusrullen.

Lydbogen er indlæst af forfatteren.

Peter Poulsen er født i 1940 og har siden debuten i 1966 skrevet en række digtsamlinger og romaner, bl.a.
HOTEL HJERTESORG. Han er en estimeret oversætter af bl.a. Baudelaires HELVEDESBLOMSTER - og
digte af Prins Henrik. Peter Poulsen har desuden udgivet bl.a. Cikaderne synger (Vindrose 2006) og Gå på

luften (Vindrose 1998)
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